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Bart | Tom | Joey | Marieke | Ellis | Verena

Liske, Wicher, Lucien, Fenne, Maud, Evi, Luca, Dave, Matthijs, Tico, Marijn, 
Tijn, Stijn, Terre, Noëlle, Dean, Jenna, Ruben, Max, Lisa, Rio, Nicole, Jorn. 
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Het zomerkamp komt steeds dichterbij en om 
goed te kunnen eten hebben we keukentafels
nodig. Om zo comfortable te kunnen koken
hebben deze tafels een aantal eisen waar ze
aan moeten voldoen: 

- Keukenblad

- Banken

- Kist opbergruimte

- Een dak/zeil

Onze scouts hebben weer kunnen oefenen en
zijn helemaal klaar voor het zomerkamp! 

Keuken tafels bouwen
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Live Monopoly 

Het laatste online programma van de scouts 
was Live Monopoly. Door heel Uden was geld 
te verdienen door simpel weg te fietsen. De 
straten waren geld waard en per team 
hadden ze een online bank-account. We 
moeten toegeven dat het bijna een soort van 
risk werd: alle straten waren snel verkocht, 
maar ook zo weer overgekocht. Door goed
samenwerkende teams en snelle
communicatie was dit weer een geslaagd
online programma. Gelukkig wel de laatste, 
want die week daar na draaiden we weer
gewoon op het clubhuis! 
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Scouting techniek, kennis, teamwork en 
muziek smaak waren de hoofd ingrediënten 
van deze ochtend. Door te draaien aan het 
rad kwamen de teams op een van 
bovenstaande categorieën. En of onze scouts 
competitief zijn ingesteld… nou dat hebben 
we geweten. Wat een energie en kennis 
kwam daar van af. Vuur was binnen 5 min 
gemaakt, geen vraag was te gek, 
samenwerken en snelheid als het gaat om een 
snoep challange daar weten ze wel raad mee! 

De Grote Scouts Zaterdag 
Spelshow
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Stay at clubhuis RSW 

De RSW van 2021 kon helaas niet door gaan 
met alle regiogroepen. Maar dat betekend 
niet dat we niet gewoon onze eigen RSW 
kunnen organiseren. Door de ochtend heen 
hadden de patroulles 4 opdrachten:

1. Kampvuur maken zo netjes en snel mogelijk. 

2. Tent opzetten volgends de RSW eisen. 

3. Krat stapelen, wie komt het er het hoogste?! 

4. 5 min chalanges voor extra punten. 

De hike hebben we voor deze keer maar even 
achter wegen gelaten ;). Vonden ze vast niet 
erg… toch scouts?!
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Volg je ons al? ! 

Deze maand was onze special en hebben we 
jullie meer kunnen laten zien van wat we 
allemaal doen. Maar jullie hoeven niks meer 
te missen van de Scouts Zaterdag en de 
andere groepen. 

Op de Instagram van Scouting Uotha plaatsen 
we iedere week weer wat we hebben gedaan. 

Dus waar wacht je nog op en ga snel naar 
@scoutinguotha en volg, like en deel! 

Tot snel weer allemaal! 

Groetjes, Scouts Zaterdag 


